
 

1 

 

 

 

Met dit formulier vraagt u als vereniging of lokale ondernemer subsidie aan op grond van de 
‘Nadere regel subsidie Tegemoetkoming Energiekosten accommodaties verenigingen en lokale 
ondernemers (MKB) gemeente Simpelveld. Alleen volledig aangeleverde, ingevulde en 
ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. 

Algemene gegevens 

Naam organisatie   : ______________________________________________ 

Postcode    : ______________________________________________ 

Kamer van Koophandel-nummer : ______________________________________________ 

Vestigingsnummer     : ______________________________________________ 
 

IBAN-nummer    : ______________________________________________ 

Naam contactpersoon   : ______________________________________________ 

Postadres    : ______________________________________________ 

Woonplaats    : ______________________________________________ 

Telefoonnummer   : ______________________________________________ 

E-mailadres    : ______________________________________________ 

Meenemen/opsturen 

1. Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

2. Een omschrijving van de reeds genomen energiebesparende maatregelen. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

 

Aanvraagformulier subsidie Tegemoetkoming Energiekosten 
accommodaties verenigingen en lokale ondernemers (MKB) 



 

2 

3. Een omschrijving van de nog te ondernemen acties om kosten te minimaliseren of uit te stellen. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Is er wat betreft de huisvesting sprake van:  

 Eigen Accommodatie met eigen energiekosten. 

 Gehuurde accommodatie met doorbelaste energiekosten. 

5. Is uw vereniging/ stichting of onderneming BTW-plichtig?  

 Ja  

 Nee 

6. Inzicht in de stijging van energiekosten, van gas en/ of elektra, door het toevoegen van een 
duidelijk leesbare kopie van: 

a. de energienota/ huurnota (aangevuld met een betalingsbewijs of bankafschrift) van de 
maanden december 2021 en januari 2022; én 

b. de energienota/ huurnota (aangevuld met een betalingsbewijs of bankafschrift) van de 
maanden december 2022 en januari 2023. 

7. Een financieel jaarverslag over 2021 en 2022. Indien niet gereed, een uitdraai van de financiële 
administratie (kolommenbalans). 

Verklaring  

Ik verklaar geen staatssteun te hebben of zullen ontvangen in de vorm van subsidies, 
vergoedingen of tegemoetkomingen met een bedrag hoger dan € 200.000 (over een 
periode van 3 belastingjaren). 

Ik verklaar dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld en de ingevulde gegevens gebruikt 
mogen worden om mijn aanvraag te behandelen. 

Ondertekening 

Plaats     : ______________________________________________ 

 

Datum     : ______________________________________________ 

 

 

Handtekening    : ______________________________________________ 
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Adresgegevens 

Het aanvraagformulier kunt u handmatig invullen en samen met de gevraagde informatie opsturen 
naar: 

Gemeente Simpelveld 

t.a.v. afdeling Leefomgeving/ energietoeslag 

Postbus 21000 

6369 ZG Simpelveld 

 

Of scannen en e-mailen naar: 

info@simpelveld.nl  

mailto:info@simpelveld.nl

